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 عبد العزيز المسلم الرحمن  عبدكلمة السيد 

 ممثال بورصة قطر

في المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية 

 للمؤسسات المالية والمصارف االسالمية

 

 8102الدوحة ، األول من أكتوبر 

   

 

 املجتمعية وااللتزام باملسؤولية في تحقيق الشراكة دور فاعل لبورصة قطر 
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 أن أعبر عن سعادتي باملشاركة في هذا املنتدى الهام 
ً
 الذي يركز على أحد أهمأود بداية

 لىع بالشكر الجزيل توجه إليكمأالتحديات التي تواجه الدول والشعوب. كما يسرني أن 

تعتبر  الشراكة املجتمعية التيالقطرية في مجال تحقيق  التجربة عن للحديث لنا دعوتكم

 ميمنظ ألشكر الفرصة هذه أغتنم أن وأود. التنمية املستدامةمن أهم وسائل تحقيق 

 . الحضور  من النخبة هذه ودعوة املهم الحدث هذا استضافة لىهذا املنتدى ع

 الشراكة املجتمعية التي تبدر أهميتها أهميةإن اجتماعنا اليوم يوفر فرصة للحديث عن 

 هذه  ،0202 للعام الوطنية قطردولة  رؤيةأال وهي ،  تحتضنهاوجود رؤية مستقبلية من 

 ةواإلجتماعي اإلقتصادية بالعدالة يتميز مزدهر مجتمع ايجاد إلى تهدفالتي الرؤية 

 . والطبيعة اإلنسان بين واإلنسجام الفرص وتساوي 

 لتنميةل املعالم واضحة استراتيجية خطة لدينا قطربورصة  في فإننا االساس هذا وعلى

 لرؤيةا هذه تقوم حيث ، تطويره نحاول  الذي وللمجتمع والشراكة املجتمعية املستدامة

ر وإن بورصة قط .واإلقتصادية والبيئية اإلجتماعية القضايا مع بحكمة التعامل على

 ألفرادا واملستثمرين والشركات الخاص القطاع دعم فيتسعى ألن تساهم بصورة فعالة 

 .   املتنوعة اإلستثمارية الفرص من العديد وتوفير
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 أهم من واحده لتصبح البورصة تطورت ،7991 عام في نشاطاتها البورصة بدء منذ

 ، ولتلعب الشرق األوسط وشمال أفريقيا منطقة في األوراق املالية أسواق
ً
 ها دورا

ً
 في  ما

 مجتمع مع البناء التعاون  خالل من للشركات االجتماعية املسؤولية ثقافة ترسيخ إطار

 جاالتم كل في العالم دول  بين الطليعة في قطر دولة وضع بهدف وذلك قطر في األعمال

 . 0202 الوطنية قطر رؤية وغايات أهداف تحقيق اتجاه في يصب وبما التنمية

 محددة ؤيةر  خالل من االجتماعية مسؤوليتها عن تعبر التي إستراتيجيتها البورصة بنت

 ملجتمعا بتطوير اإليجابي التأثير خالل من مجتمعنا مع جيدة عالقة ببناء تهتم وواضحة

 دامةاملست التنمية تحقق التي املبادرات تقديم خالل من وتطوره نموه فرص وزيادة

 من العديد مودع والبيئية والتعليمية االجتماعية األنشطة دعم على أكبر بشكل والتركيز

 .للمجتمع الفعلية االحتياجات

ا، انسجاما مع رسالتها وأهدافه االجتماعية للمسؤولية كبرى  أهميةإن بورصة قطر تولي 

ثقيف لتفقد بادرت بإطالق مجموعة من البرامج التعليمية والتوعوية املجانية ولذلك 

واعد املعرفة لترسيخ ق، سعيا منها قطري بكافة فئاته بأسس االستثمار وتوعية املجمتع ال

 . واالستثماري في الدولة خاصة في أوساط الطالبات والطالبوالوعي املالي 
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 األوراق يف االستثمار ثقافة نشر في املتمثلة أهدافها لتحقيق البورصة سعي إطار وضمن

 ألفراد يةتثقيف خدمات تقديم مجال وفي قطر دولة في واملقيمين املواطنين لدى املالية

 عم املشترك والتدريب للتعاون  تفاهم مذكرات قطر بورصة وقعت املحلي، املجتمع

 ذه،ه التفاهم مذكرات وبموجب. املحلية والجامعات التعليمية املؤسسات من العديد

 722وحتى اآلن ، من خالل عقد  0272شخص منذ مطلع عام  0,022تم تدريب حوالي 

خالل تلك الفترة. كما قامت البورصة باالشتراك مع كلية مجانية جلسة تدريبية 

الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة بتقديم مجموعة كبيرة من الدورات 

 وقعت البورصة 
ً
التدريبية والتثقيفية املجانية عن اسس االستثمار والتحليل املالي. أيضا

عن البورصة للمدارس  لتقديم برنامج تثقيفيانجاز قطر  مؤسسةمذكرة تفاهم مع 

 استقبلت . كما0202حتى عام  0271سنوات دراسية من عام  4الثانوية بدولة قطر ملدة 

  قطر بورصة
ً
 ش للوفود قدمت حيث ، للبورصة ميدانية بزيارة قاموا طالبية وفودا

ً
 رحا

 التقنية التطورات آخر وعن فيها االستثمار أساسيات و البورصة عمل طبيعة عن

 .القطري  املال رأس سوق  شهدها التي والتشريعية
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 ، تمعاملج خدمة إلى الهادفة والتطوعية اإلنسانية املبادرات في املشاركة على وحرصا

 وظفيم من كبير عدد فيها شارك بالدم للتبرععدة حمالت  بتنظيم قطر بورصة بادرت

 .لطبيةا حمد مؤسسة في بالدم التبرع مركز أطلقتها التي الدعوة لبوا الذين البورصة

 ةالتنمي تحقيق على على ساسهاأ في تقوم اإلجتماعية املسؤولية أن اعتبار وعلى

 يه رئيسية محاور  ثالث خالل من ذلك تحقيق على بجد قطر بورصة تعمل املستدامة،

 تفعيلو  مدرجة عامة شركات إلى تحويلها خالل من العائلية للشركات اإلستدامة تحقيق

  اإلجتماعية املسؤولية معاني من يعمق الذي الشركات حوكمة مبادىء
ً
 لخال من وأخيرا

 املدرجة تالشركا بين ما املستثمرين عالقات وتقوية والشفافية اإلفصاح على التركيز

 . ومساهميها

 تبارهاباع الشراكة املجتمعية تعزيز في املساهمة بضرورة نؤمن قطر بورصة في نحن

 قضايا مع تتعامل التي املبادرات ودعم تقديم خالل من وذلك وإنسانية وطنية مسؤولية

 دينال املدرجة الشركات أن اعتبار وعلى. الرشيدة والحوكمة واالجتماعية البيئية اإلدارة

 تصادياالق الناتج ثلثي حوالي يمثل ما وهو القطري، االقتصاد من واسعة شريحة تغطي

 املستدامة ميةالتناملجتمعية و الشراكة  مسؤوليات لتحقيق املفتاح بالتالي فهي اإلجمالي،

 . االقتصاد فيجميع األطراف املشاركة و  األخرى  القطاعات على والتأثير
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 للبورصااااااااااتمن أجل تحقيق تلك اإلهداف شاااااااااااركت البورصااااااااااة في مبادرة األمم املتحدة و 

امة على دليل التنمية املساااتدأطلقت ضااامن تلك املبادرة في إطار مسااائوليتها املساااتدامة، و

موقعهااا اإللكتروني والااذي يشاااااااااااااماال مجموعااة من املعااايير البيئيااة واالجتماااعيااة التي يجااب 

على الشااركات املدرجة االلتزام بها واالفصاااح عنها بشااكل دوري ، كما قامت بعقد العديد 

من الناااادوات التعليميااااة واللقاااااءات التثقيفيااااة مع مسااااااااااااائولي الشاااااااااااااركااااات املاااادرجااااة بهاااادف 

البيئيااة واإلجتماااعيااة تقااارير ال املعلومااات حول مزايااا وكيفيااة إعاادادزيااد من امل إعطااامهم 

  والحوكمة الرشيدة.  ستدامةللتنمية امل

 في الوقت الذي تشهد دولة قطر و
ً
 اقتصاديا

ً
 نموا

ً
 وإجتماعيا

ً
ما على كافة األصعدة بهائال

رورة القياااام باااالتنمياااة على ضااااااااااااابماااا في ذلاااك التاااأكياااد  0202لوطنياااة ينساااااااااااااجم مع رؤيتهاااا ا

فإن بورصااااااااااة قطر تحرص على املساااااااااااهمة في هذا ، والبيئة للمجتمعبمسااااااااااؤولية واحترام 

بكة على شاا باالشااتراك مع أحدى الشااركات املتخصااصااة بتطوير منصااةالدور حيث قامت 

والتي ترغااب في  البورصااااااااااااااة يمكن اساااااااااااااتخاادامهااا من قباال الشاااااااااااااركااات املاادرجااة فيت اإلنترناا

إعاااداد التقاااارير البيئياااة  دليااالعن املؤشااااااااااااارات املحاااددة املنصاااااااااااااوص عليهاااا في  اإلفصاااااااااااااااااح

ألسااااوق ومن أوائل افي املنطقة  ةالسااااوق الوحيد، لتكون واإلجتماعية للتنمية املسااااتدامة 

 لديها. املدرجة هذه املنصة للشركاتتي توفر الفي العالم 
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 ادواالقتص ساهمينامل أمام مسؤولية أكثر الشركات جعل في ذلك من الهدف ويتمثل

 االستدامة هددت اعتبارها يمكن التي واإلجراءات التجارية بأنشطتها يتعلق فيما عام بشكل

  . البيئية أو االقتصادية

  لكم أتمنى وأن وقتكم على أشكركم أن أود النهاية وفي
ً
  يوما

ً
 .موفقا

--------------------------- 

 

 


